Agenda algemene ledenvergadering
Sportvisserij Nederland
op zaterdag 2 oktober 2021
Aanvang: 10.30 uur
Locatie: hotel/congrescentrum Papendal, Papendallaan 3, 6816 VD Arnhem

1. Opening
2. Mededelingen (ter informatie)
3. Concept verslag Algemene Ledenvergadering van
Sportvisserij Nederland d.d. 17/10/2020 (bijgevoegd)
Voorstel bestuur:

-vaststellen verslag.

4. Jaarverslag Sportvisserij Nederland 2020 (bijgevoegd)
Voorstel bestuur:

-instemmen met jaarverslag.

5. Financieel jaarverslag Sportvisserij Nederland 2020
(bijgevoegd 5a. Financieel jaarverslag 2020 en 5b. Toelichting financieel resultaat 2020)

Voorstel bestuur:

-décharge verlenen aan het bestuur voor het gevoerde financieel
beleid over 2020.
-van positief resultaat 2020 toevoegen 500.000 euro aan
bestemmingsreserve Eigen Kantoorgebouw en overig aan
Algemene Reserve.

6. Jaarplan en bijstelling begroting 2021

(bijgevoegd 6a. Jaarplan 2021, 6b. Bijstelling begroting 2021 en 6c. Toelichting bijstelling
begroting 2021)

Voorstel bestuur:

-instemmen met Jaarplan 2021 (6a).
-instemmen met bijstelling begroting 2021 (6b en 6c).
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7. Hoofdlijnen beleid en begroting 2022 en 2023

(bijgevoegd 7a. Hoofdlijnen beleid 2022 en 2023, 7b. Meerjarenbegroting 2022 en 2023,
7c. Toelichting meerjarenbegroting 2022 en 2023)

Voorstel bestuur:

-instemmen met hoofdlijnen beleid 2022 en 2023.
-instemmen met meerjarenbegroting 2022 en 2023.
-vaststellen ongewijzigde landelijke afdrachten 2022:
VISpas
€ 15,00
extra VISpas €
3,50
jeugdVISpas € 4,50
Kleine VISpas € 11,50
Spec. Org.
€ 500,00
-afdracht extra toestemming op VISpas 10 euro / jaar*
-afdracht extra toestemming 3de hengel op VISpas 25 euro / jaar*
*) deze gelden vloeien naar de federatie binnen wiens gebied de extra
toestemmingen worden uitgegeven minus 3,50 euro per jaar voor
Sportvisserij Nederland ter dekking van de administratieve kosten.

8. Aanpassing statuten inzake digitale ledenvergadering
(bijgevoegd)

Om -indien noodzakelijk- een digitale ledenvergadering te kunnen houden wordt een aanvulling van
de statuten voorgesteld.
Voorstel bestuur:

-instemmen met aanvulling statuten artikel 14.

9. Voortgang proces organisatie ontwikkeling

(bijgevoegd)

Bijgevoegd is het advies en nadere uitwerking van scenario’s voor de organisatie ontwikkeling van de
hengelsportorganisatie, opgesteld door Marjan Olfers en Jan Has. Het landelijk bestuur zal in een extra
bestuursvergadering op 12 september overleggen hoe zij de voortgang ziet en dit tijdens de
ledenvergadering aan de leden voorleggen.
Voorstel bestuur:

-ter bespreking.

10. (Her)benoeming leden bestuur

(bijgevoegd 10a. Voorstel benoeming bestuurskandidaten, 10b. CV Guido Camps,
10c. Overzicht nevenwerkzaamheden bestuursleden)

Voorstel bestuur:

-benoemen Guido Camps tot commissaris Communicatie & Educatie
-(her)benoemen door federaties voorgedragen kandidaten:
Obe Veldman
Gezinus Martens
Ingmar Boersma
Bennie van Til
Jan van de Bovenkamp
Wil van Gils
Arie Gramsma

11. Rondvraag en sluiting
Lunch

(circa 12.30 uur)
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